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t.a.v. V. Sahetapy 
 
29-3-2021, Zwolle 
 
Betreft: Gewijzigde aanvraag Premie op Actie 
 
Beste Vanessa Sahetapy, 
 
Zojuist hebben wij elkaar telefonisch gesproken. Ik had gebeld om te vragen in hoeverre het mogelijk 
was om de ingestuurde begroting bij de aanvraag op Premie op Actie van 17-3-2021, te wijzigen.  
Je gaf aan dat dit nog wel mogelijk was, ik moest dan een gewijzigde begroting mailen. 
 
De reden om de aanvraag te wijzigen, is omdat ik vorige week te horen kreeg dat we toch een 
aanvraag kunnen indienen bij NL Doet.  
 
Op 17-3-2021 heb ik ons initiatief aangemeld bij het Oranje Fonds, heb ik hen gemaild met de vraag 
of ons initiatief past binnen de visie van het Oranje Fonds en via welke weg en  voor welk potje ik dan 
een aanvraag zou kunnen indienen. Aan de hand van de informatie op de site van het Oranje Fonds 
leek het er namelijk op dat we met ons initiatief geen bijdrage zouden kunnen vragen. We zijn 
immers geen vereniging of stichting. Hierop ben ik dinsdag 23-3-2021 teruggebeld door een 
medewerker van Oranje Fonds. In dit telefoongesprek werd mijn vermoeden bevestigd dat wij geen 
aanvraag konden indienen voor een financiële bijdrage. Hierop heb ik verder gehandeld door de 
aanvraag voor Premie op Actie voort te zetten en af te ronden, met de kennis dat we geen budget 
zouden kunnen krijgen bij het Oranje Fonds.  
 
Op 19-3-2021 ben ik in contact gekomen met iemand van de Groene Loper Zwolle. Ik had heb ook 
gemaild met de vraag in hoeverre ons initiatief in aanmerking zou komen voor een financiële 
bijdrage. Mijn vraag is vervolgens doorgezet naar Boosterz, op 25-3-2021 heb ik telefonisch 
gesproken met Arjan Boer. Hij heeft me kunnen vertellen dat ons initiatief via Boosterz toch nog in 
aanmerking komt om een aanvraag in te dienen bij NL Doet. Dit betekent dus dat er toch meer 
financiële ruimte vrij komt voor ons initiatief. Wel met de opmerking dat het onbekend is hoeveel 
ruimte er nog is bij NL Doet.  
 
Dit alles maakt dat we onze begrotingen iets hebben kunnen en willen verschuiven. 
We willen namelijk bij NL Doet subsidie aanvragen (met een max. bedrag van €350,-) voor de 
moestuinbakken en bonen tipitent. Deze bedragen komen dus te vervallen in de begroting van de 
aanvraag bij Premie op Actie. Hiermee komt er wat ruimte in de begroting van Premie op Actie, die 
we anders willen inzetten.  
  



Hieronder een overzicht van de gewenste wijzigingen: 
 
Oude begroting:   Nieuwe begroting: 
Verhoogde bakken -  € 400,-  vervalt (NL Doet) 
Stokken tipitent -  € 10,-  vervalt (NL Doet) 
Bessenstruiken -  € 20,-  € 20,- 
Moestuinplantjes -  € 25,-  € 25,- 
Diverse zaden -  € 25,-  € 25,- 
Handwaterpomp -  € 300,-  € 350,- 
Compostbak -   € 150,-  € 150,- 
Grond -   € 70,-  vervalt (NL Doet)  
Bijdrage kruiptunnel -   € 430,- (i.c.m. Hervormd Weeshuis) 
 
 
Ik hoop dat ik het zo helder en transparant genoeg heb weergegeven. We zien dan ook graag je 
reactie tegemoet en horen of het zoals hierboven staat, goedgekeurd kan worden. Alvast bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mandy Schipper 
Initiatiefnemer 
06 483 868 57 


